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( ع)، پسرعموی امام حسین(ع)ه روایت عزیمت حضرت مسلم بن عقیلصحنه و یا پرده یا مجلس به صورت پیوسته ب 9۴تابلو در 

 جامِاند که داستان و سرانگذاری شدهها به ترتیب شمارهتمامی بخش .پردازد، از مدینه به کوفه میایشان به کوفه و فرستاده

 .دندارعلیهم السالم را بیان میحضرت مسلم و فرزندان او 

شکل با ساختاری حلزونی ،نقاشی ایرانی طبق رویهترتیب و قرارگیری مجالس بر اساس چیدمان و پیوستگی اعداد نیست بلکه 

 .(۸ ،پورصالح) استطراحی و اجرا شده

 (خورشیدی 99۰۱زمستان  ۀدرگذشت)محمد مدبر 

های وی  تصویرسازی. رودشمار می ای در ایران امروزی به هخان ترین نقاشان مکتب نقاشی به شیوه قهوه ان و مهماز بنیانگذار

او کار نقاشی را به تشویق نگارگر همکارش حسین قوللر . های مذهبی هستند بیشتر در زمینه رخدادهای کربال و حماسه

 (نک سیفبرای اطالعات بیشتر، ) .اسی پی گرفتقآ

فرمایش مش صفر اسکندری را در کشیدن این تابلو اطاعت کردم، دیدم خیلی اصرار دارد که یک تابلوی وقتی 

! مش صفر»: قبل از شروع کار، به او گفتم. ماندنی و پر شور و حال از روایت عزیمت مسلم به کوفه برای او بسازم 

کنم، اما تو هم دعـا کن آن دنیا جرا میمن دستور تورا به روی چشم ا. دعایت گیراست. تو آدمِ باخدایی هستی

زده نشوم؛ من خودم هم برای یک بار هم که شده، پا به پای حضرت مسلم راه بیفتم و پیش ائمه اطهار خجالت

 (همان) «.اش شومسوی کوفه و ساربان روسفید قافلهبه

 پرده مجلس اول

 (قاب شماره یک گوشه سمت راست باالی تابلو)

و است و این تابل یابتدا پرده. استدر باالی سر ایشان نوشته شدهها وان است ولی اسامی تمامی شخصیتعناین مجلس بدون 

ایستاده  (ع)در مقابل امام حسیناند و حضرت مسلم شش شخصیت در آن حضور دارند؛ پنج نفر نشسته. کندتابلو به آن آغاز می

و از اصحاب گرانقدر که در کنار  سفیدبن مظاهر پیرمرد ریشبیب ح عبارتند از دیگران. ستو آماده پذیرش فرمان ایشان ا

، در دست اوست (ع)امام نامهلع دیگر اتاق که گویا فرماندر سمت راست و در ض (ع)نشسته است، حضرت علی اکبر (ع)امام

مابین ایشان و  (ع)لم، حضرت مس(ع)در کنار ایشان هر دو مقابل امام (ع)و حضرت قاسم بن الحسن (ع)فضل العباسحضرت ابوال

بایست توسط مسلم بن ن و پیام امام به اهل کوفه که میفرما ،در این مجلس. استسوم طالیی قاب ایستادهو در یک (ع)امام

 .شود، به او داده میعقیل برده شود

ردِ سر، و خـالی منتسب به ای از نور گِهای این اثر هالهو تمامی هاشمیان در تمامی پرده (ع)الزم به ذکر است که امام :نکته

 .هاشم بر گونه دارندبنی

  :پرده مجلس دوم

 طلب نمودن امام حسین جوانان خود را/ خدعه نمودن ولید در خانه خود 

را ایستـاده و در هیبتی  (ع)سمت راست که قسمت اصلی پرده است، امام. استاین مجلس به دو قسمت تقسیم گردیده

دامان ایشان بهولید خاضعانه به پای ایشان افتاده و ردای ایشان را در دست گرفته؛ گویی دست دهد کهقدرتمندانه نشان می
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اند که نام در پشت پرده، دو نفر مخفی شده. با دست به جایی اشاره دارند و گویا در حال دادن فرمانی هستند (ع)امام. استشده

 .است( ضرغام)ها ابن زرقام یکی از آن

اند که دست بر قبضه شمشیر دارند و در حالتی آماده به رزم منتظر سه جوان هاشمی به نقش درآمده در قسمت سمت چپ،

 .انددو تن نیز در انتهای صحنه به عنوان ناظر ایستاده. هستند (ع)فرمان امام

به یزید وصیت معاویه . هجری قمری، معاویه درگذشت و یزید بن معاویه در ماه رجب به خالفت رسید ۱۴در سال : ۲روایت

 .نمود که از چهارتن برحذر باشد و به هر نحوی از آنان بیعت بگیرد

 .حسین بن علی بن ابیطالب، که همانا اهل عراق از او دست برندارند تا او را بر تو بشورانند -9

همه با تو بیعت که وی مردی است که عبادت او را ضعیف و ناتوان کرده، هرگاه ( فرزند خلیفه دوم) بن عمر عبدانهل -۲

 .کندماند و بیعت میکنند، او تنها می

 .گذرانیکه هیچ هنری ندارد جز در زنان و لهو و خوش( فرزند خلیفه اول)عبدالرحمن بن ابوبکر  -9

 اگر با تو. ، اما آن کسی که مانند شیر بر زانو نشسته و آماده حمله است و هم چون روباه تورا بازی دهدعبدانهل بن زبیر -۰

 (99 ، صابومخنف)! چنین کرد و بر او پیروز شدی، بند از بندش جدا ساز

اما بعد؛ حسین، »: در گوشه نامه نوشت. را اطالع داد( معاویه)خبر وفات خلیفه  که به ولید بن عتبه نوشت،ای یزید در نامه

 (99 ، صهمان)« .ت کنند و السالمعبدانهل بن عمر و عبدانهل بن زبیر را برای بیعت بگیر و آن ها را رها نکن تا بیع

که احساس  (ع)ولی امام حسین. ولید فرماندار مدینه برآن شد تا از حسین بیعت بگیرد، پس آنان را به خانه خود دعوت نمود

آنان  هاشم را همراه خود برد و آنان را دمِ در نگه داشت و بهای در کار باشد، تعدادی از جوانان بنیکرد ممکن است خدعه

ناگاه درآیید و است، بهیا شنیدید آواز من بلند شده اگر شما را خواندم. شوم و شما منتظر باشیدمن داخل می»: پرد و فرمودس

 (9۱همان، ص )« .سوی شما برگردمجا بمانید تا بهشر او را از من دفع کنید و گرنه همان

بود، ام از او درخواست مهلت نموده و او موافقت کردهـلت که امکه ولید به این عحالیآید دراز خانه ولید بیرون می (ع)امـام

. گوید که دیگر موفق به اخذ بیعت امام نخواهد شدپس از آن، مروان بن حکم به ولید می. تواند از ایشان بیعت بگیردنمی

 . شودند و عـازم مکه میکشبانه به همراه خانواده و اهل بیتش و همچنین اصحاب و یاران خود مدینه را ترک می (ع)امام

 : پرده مجلس سوم

 ، خواب دیدن و اجازه گرفتن کربال(ع)آمدن سر قبر حضرت رسول امام حسین

اند و مسلم زانو ایستاده (ع)در بخش سمت راست، امام. است که با هم مساوی هستنداین مجلس نیز به دو قسمت تقسیم شده

در پرده اول، مسلم برخالف سایرین شمشیر )کنند را به مسلم اعطا می( شاید شمشیر خودشان)شمشیری  (ع)زده و امام

گر این هاشم نظارهدر سمت چپ در ایوانی دورتر، اصحاب و بنی. شودو در پشت سر آنان ضریح سبز پیامبر دیده می( نداشت

 .مطلبند

 __________________________________________________________________________

 .ام؛ از جمله کتابهایی که در مراجع آوردهروایات برگرفته از مطالعات نگارنده در زمینه قیام کربالست( ۲
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نماید و پس از راهی نمودن مسلم بن عقیل، خود مدینه را آید، از ایشان خداحافظی مینزد قبر جَدّش میبه (ع)امام: روایت

 .کربالست گذارد که سرانجامشکند و پا در راهی میترک می

 :پرده مجلس چهارم

 (ع)چاووشی نمودن علی اکبر

در   (ع)در این پرده حضرت علی اکبر. این پرده آخرین پرده ردیف اول در باالی تابلو است و در گوشه سمت چپ قرار دارد

وش دارد؛ به د( بیرق سبز کربال)شود، سوار بر اسب است و پرچمی های مدینه در عمق تصویر دیده میفضایی که خانه

به رنگ سبز سب او و پشت به بیننده، با چادریانداخته که در کنار ا( س)اش حضرت زینبکه دست در گردن عمهحالیدر

در سمت راست ایشان و در جلوی اسب، عبدانهل جعفر که همسر حضرت زینب است ایستاده که در جلوی . استتیره ایستاده

مراد  که مشخص نیست پسران عبدانهل و حضرت زینب؛ «پسران او» ها نوشته شدهپای او دو پسر هستند که در باالی سر آن

 .شوندکمی دورتر، چند مرد عرب دیده میدر سمت چپ و . است یا طفالن مسلم بن عقیل

سم ایرانیِ اما در این تابلو، نقاش ر. و اهل بیت و یارانش شبانه و مخفیانه مدینه را ترک نمودند (ع)دانیم که امامما می: روایت

 . استخوبی در این مقام گنجاندهشود، بهخوانی را که در بدرقۀ زُوّار و مسافرانِ مَشاهدِ متبرکه خوانده میچاووشی

 :پرده مجلس پنجم

 مراجعت حضرت مسلم

کمی . یمت ایشان داردکنیم که نشان از آغاز عزدر این پرده، حضرت مسلم را سوار بر اسبی سپید در بیابانی مشاهده می

جلوتر از ایشان در سمت راست تابلو، دو سوار در حال رفتن هستند و در پشت سر و در سمت چپ تابلو که حضرت مسلم 

 .استدست، تیری را رها نموده که به آهویی اصابت کردهنگرد، صیادی زانو زده و کمان بهسربرگردانده و به آنجا می

نماید و امام مراجعت می (ع)گیرد و گویا به نزد امامم این امر را به فال بد میاست که مسلدر برخی از روایات آمده: روایت

 . کنددوباره حکم به رفتن ایشان می

 :پرده مجلس ششم

 (ع)آمدن هانی به پیشباز مسلم

ه همراه تعدادی از یاران بدر این مجلس، شاهد رسیدن مسلم به کوفه هستیم که سوار بر اسب است و هانی بن عروه به

جا از دید هنری زیباست، این است که جهت حرکت اسب مسلم در این پرده برعکس ای که در ایننکته. انداستقبال وی آمده

 .های قبل است که نشان از رسیدن مسلم داردپرده

والی این شهر از طرف یزید جانشین نعمان بن بشیر و برای خواباندن غائله کوفه،  مسلم قبل از عبیدانهل بن زیاد که: روایت

آیند؛ حال آنکه پس از ورود عبیدانهل بـه کـوفه، ورق از همین رو، اهل کـوفه به استقبـال او می. شده بود؛ به کـوفه رسید

 .گرددبرمی
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 :پرده مجلس هفتم

 هانی

ر دو دست او بدن او تمام زخمی است و ه. هانی در فضای زندان است. و شکنجه و شهادت او اختصاص دارداین پرده به هانی 

در پسِ آنها، دو نفر . اش با تازیانه هستنددو مأمور در مقابل او مشغول شکنجه. استاز طرفین به تیرهایی چوبی بسته شده

های پشت سر میله. و دیـگری در پشت او قـرار دارد -گویی مهتر ایشان است-اند که یکی دست به کمر دارد دیـگر ایستاده

 .اردآنها حکایت از زندان د

زمانی که عبیدانهل بن زیاد وارد کوفه شد، در صدد دستگیری مسلم بن عقیل برآمد و از همین رو، هانی بن عروه را که : روایت

اهل . کنداطالعی میهانی مسلم را فراری داده و ابراز بی. است، دستگیر و مسلم را از او مطالبه می نمایدمسلم در خانه او بوده

عبیدانهل شریحِ . نمایند و درخواست آزادی هانی را دارندشوند، داراالماره را محاصره میگیری او معترض میقبیله هانی به دست

عبیدانهل دست آخر هانی را به شهادت . سازد که هانی زنده استفرستد و او آنها را مطمئن میقاضی القضات را به ایوان می

 . رساندمی

 :پرده مجلس هشتم

 مسجد نماز 

وجود سه مکبر در مسجد حاکی از تعداد . پرده، مسلم نشسته در حال نماز است و افراد گوناگون در پشت سر او هستند در این

کف مسجد حالتی شطرنجی دارد و منبر در گوشه سمت چپ . ان بیعت کنندگان با وی هستندکه هماست باالی نمازگزاران 

 . شودباالی تصویر دیده می

کنند و این سبب هزار نفر از مردم کوفه با مسلم بیعت میاست که تا قبل ورود عبیدانهل، تعداد هجدهدر روایات آمده: روایت

 .بنویسد و ایشان را از این امر آگاه و به کوفه دعوت نماید (ع)ای برای امامشود وی نامهمی

 :پرده مجلس نهم

 رفتن مردم از دور مسلم 

اند و مسلم در سمت چپ صحنه، با انگشتی از سر حیرت به دهان، رفتن دم رفتهکه تمام مرهمان مسجد پرده قبل؛ در حالی

 .نگردآنان را می

خود و  ،استکند که هرکس با مسلم بیعت نمودهنماید و اعالم میعبیدانهل بن زیاد در کوفه اعالم حکومت نظامی می: روایت

 .ماندنمایند تا حدی که وی تنها می، دورِ مسلم را خـالی میمردم از سرِ ترس و یا به امید منفعت. اش در خطر استخانواده

 :پرده مجلس دهم

 خانه طوعه

ای دهد که در حال گرفتن کاسهای نشان میسومِ سمت چپش، مسلم را زانو زده بر در خانهکامال مربع است و در یکاین پرده 

سومِ دوم و خانه و در یکدر پس. آب را در دستان داردسر است که میـان چهارچوب در  ایستاده و کاسه آب از زنی چادربه

 .استهای کوفه را با ایجاد فاصله نشان دادهسوم، دوری و نزدیکیِ خانه
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طوعه بر درِ خانه، . گذارد که متعلق به زنی شیعه به نام طوعه استای میمسلم غریب و تنها و تشنه، سر بر درِ خانه: روایت

شناسد، وی را به او پس از اینکه مسلم را می. بیند که درخواست آب از وی داردمسلم را می منتظر فرزند خویش است که

 . نمایددهد و در اتاقی، او را مخفی میخانه راه می

دهندۀ تابلو است که از وی سفارش. استنوشته شده« فرمایش مشهدی صفر اسکندریان»، عبارت در پایین این تابلو :نکته

 .استنِ میدانِ سید اسماعیلِ تهران بودهداراخانهقهوه

  :پرده مجلس یازدهم

 آمدن پسر طوعه

ه ـکه به شمشیر خود تکیانه طوعه درحالیـمسلم در جلوی صحنه در درون خ. ترین پرده این تابلو استاین پرده کوچک

بین آنها رد و بدل ( رآنـاحتماال ق) ابیـکنیم که کتاب، طوعه و فرزندش را مشاهده میـاست، زانو زده؛ و در انتهای قکرده

 .شودمی

ای که عبیدانهل برای مسلم بن گردد و به طمع جایزهفرزند طوعه که بالل نام دارد، از وجود مسلم در خانه مطلع می: روایت

 .سازدرود و عبیدانهل را از این مهم با خبر میاست، به داراالماره میعقیل قرار داده

 :دوازدهم مجلس پرده

 (ع)مسلم جنگ حضرت

که درست در وسط تابلو قرار گرفته و به عنوان   ترین پرده این تابلو استترین و گرمترین، شلوغترین، بزرگاین پرده مهم

که البته خود به تنهایی نیز یک تابلو کامل است و به حادثه  مزین گردیده 9۲گانه شیعه به عدد شماره نمادی از امامان دوازده

ان ـا دشمنـعنی جنگ حضرت مسلم بـی ،یـاصل

 . استپرداخته

اند و سپاهیان دشمن از سمت راست تابلو هجوم آورده

هاست ا آنـمشغول جنگ ب ،مسلم درست در وسط تابلو

، و زدهـکه زانحالیهای وی هستیم و درد دالوریـو شاه

-یکی از اشقیا را از فرق سر تا کمر با شمشیر شکافته

سمت چپ تابلو نیز به همین منوال، در قسمت . است

حضرت مسلم یکی از دشمنان را از سمت چشم راست 

 .استتا شکم با تیغی بُـرّان شکافته

حضرت مسلم در این تابلو تنهاست که خود نشان از غربت وی دارد و در عین حال، با دالوری و رشادت از پس بسیاری از 

 (۰۰ص  ،پورصالح) .استدشمنان برآمده

داند مسلم که می. فرستداست، سپاهیان خود را به آنجا میعبیدانهل که از حضور حضرت مسلم در خانه طوعه آگاه شده: تروای

سپاهیان وی را . نماید تا آسیبی به خانه و اهل آن نرسدچه اتفاقی قرار است بیفتد؛ به رسم جوانمردی، خانه طوعه را ترک می
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 (ع)این نبرد در روایات تشیع، به مانند نبرد حضرت عباس. پردازدها میانانه به مقابله با آنکنند و مسلم با نبردی جمحاصره می

 .در صحرای کربال زبانزد است

 :سیزدهممجلس پرده 

 (ع)از چاه در آوردن حضرت مسلم

ی در حال زخم هایی بر بدن و صورت دارد، در حال سقوط در چاهی است و سه دژخیم گرداگرد او؛ یککه زخممسلم در حالی

در . کشدزدن با نیزه به اوست، شخص وسط طنـابی در دست دارد تـا مسلم را با آن ببندد و نفر دیگر او را از چـاه بیرون می

سوتر، پسرکی افسار قاطری را در دست دارد که قرار است مسلم را سوار بر آن به نزد ابن زیاد سمت راست تصویر، کمی آن

 .ببرند

های مسلم بربیایند و از رویارویی با او عاجزند؛ به نیرنگ متوسل شده، چاهی ان که نمی توانند از پس دالوریسپاهی: روایت 

. شوندگونه قادر به دستگیری او    میافتد وایناو از پشت سر در آن می. کشانندحفر نموده، مسلم را به آنجا می( ایچاله)

است؛ ولی چیزی که در روایات حایز اهمیت است ه یا به صورت اتفاقی در آنجا بودهشاید هم این چاه یا چاله از قبل مهیا بود

 .افتاد، توانایی زنده دستگیر کردن وی را نداشتنداین است که شاید اگر مسلم در این چاه نمی

 :پرده مجلس چهاردهم

 حضرت مسلم سوار قاطر

لو مشعل به دست دارند که نمایانگر این است که دستگیری هر دو نفرِ ج. کنیماز راست به چپ، سه سپاهی را مشاهده می

ای، حتی تصویر شب هم ؛ ولی طبق سنت نقاشی قهوه خانهمسلم در شب اتفاق افتاده و این جنگ نابرابر تا شب ادامه داشته

وار بر همان ها روان است و نگاه وی به حضرت مسلم است که سنفر سوم از پیِ آن. (۰۸، ص همان)است روشن کشیده شده

مردم از باالی بام . شودخود است، با لبـاسی خونین به نزد ابن زیاد برده میکه فاقد زره و کالهقـاطرِ پرده قبل و در حالی

 .کنندها این صحنه را نظاره میخانه

شود و این واقعه در میبه نزد ابن زیاد برده ( و نه اسبی اصیل)مسلم بن عقیل غریب و زخمی و تنها و سوار بر قاطر : روایت

 .آیدکس به یاری او نمینگرند؛ ولی هیچها میبودند، همه از بام خانهافتد که مردمی که با وی بیعت نمودهحالی اتفـاق می

 :پرده مجلس پانزدهم

 ابن زیاد

ر زمین ـتخت او ب است و دو مرد یکی پیرتر با محاسن سفید در دو سمتدر داراالماره بر تخت نشسته بن زیادعبیدانهل 

جناب مسلم اسیر در دستان سه دژخیم که یکی شمشیری بلند در دست دارد، درخط طالیی سمت چپ قاب در . اندنشسته

حاضرانی در این . او با سیمایی معترض با دست به ابن زیاد اشاره دارد. شودکه سعی در رهانیدن خود دارد، مشاهده میحالی

 .قاب هستند مجلس حضور دارند که پشت به

برند ، پس از صحبت و مشاجره با وی، فرمان قتل او را ابن زیاد در این مجلس زمانی که جناب مسلم را به نزد او می: روایت

 .کندصادر می
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 :پرده مجلس شانزدهم

 (داراالماره) العمارهدار

که فردی که تصویر قرار دارد، در حالی دانیم داراالماره کوفه است و در سمت راستجناب مسلم در باالی بام عمارتی که می

در سمت چپ . دو عمارت دیگر در همین ردیف در دورتر قرار دارد. قصد پرتاب اورا دارد در پشتش قرار گرفته، ایستاده است

تا کشد است، روی زمین میکه از پایش گرفتهقاب در گوشه پایین، فردی بدن جناب مسلم را که از باال پرتاب شده، به طوری

ای از نور نقش بسته است، مشاهده می را که در دایره (ع)ما در گوشه سمت راست باالی قاب، امام حسین. از کادر خارج شود

 .نماییم؛ گویی در عالم معنی، ناظر شهادت مسلم بن عقیل است

از بام داراالماره کوفه به  هجری به فرمان عبیدانهل بن زیاد ۱۴الحجه سال جناب مسلم بن عقیل در روز نهم ماه ذی :روایت

به شهادت  (ع)گونه سفیر اماماین و .در دروازه دارالماره نصب گردید پایین افکنده شد و سپس سر مبارک وی از تن جدا و

مسلم قبل از شهادت و در مجلس ابن زیاد وصیت نمود که فردی ابتدا با فروش تجهیزات نظامیش دیون وی در کوفه را . رسید

گویا . ای برای امام بفرستد که ایشان به کوفه نیایند که البته این امر صورت نگرفتید و همچنین از جانب وی نامهپرداخت نما

 .استوقّاص بودهآن فرد عُمرِ بن سعد بن ابی

 :پرده مجلس هفدهم

 یح رِشُ

( احتماال مدینه)کودک را به سمتی  بینیم که دوامیر مؤمنان و به شریحِ قاضی معروف بود را می شریح که قاضیِ ،در این پرده

 .این کودکان طفالن مسلم بن عقیل هستند. کندراهنمایی می

ها را به گویا مسلم آن. اندمحمد و ابراهیم فرزندان جناب مسلم بن عقیل هستند که با وی در این سفر، همسفر بوده :روایت

وی با دریافت مبلغی هنگفت از . کوفه و مورد وثوق شیعیان بودشریح در ابتدا قاضیِ امیرالمؤمنین در . شریح قاضی می سپارد

صادر  (ع)گونه جوازی شرعی برای قتال با امامنماید و اینرا صادر می (ع)ار یزید، فرمان خروج از دین و قتل امام حسینـدرب

 .گرددمی

در تا از شرایط خفقان کوفه جان سالم به نمایدرود، راهنمایی میوی در اینجا کودکان را به راهی که احتماال به مدینه می

 .ببرند

 :پرده مجلس هجدهم

 چوپان

ای گوسفند که در عمق تصویر قرار دارد، دو دهد که طی آن، درکنار گلهاین پرده، مجلسی شاد و همراه با بزم را نشان می

ر حال نواختن نی است و چوپانی دیگر در چوپان که یکی بر درختی تکیه داده که یکی از فرزندان مسلم در کنار آن قراردارد د

 .ای شیر نیز در میان قرار داردکاسه. ها در حال خدمت به دیگر فرزند مسلم استمقابل آن
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 .این صحنه گویا قصد دارد پس از آن حوادث تلخ ، قدری بیننده را التیام بخشد :روایت

 :پرده مجلس نوزدهم

 جنگ چوپان

ن، چوپانانی را که در حال خدمت به طفالن مسلم بودند، در حال کارزار با عوامل حکومتی ابن در این قاب، ما در همان نخلستا

 .هر یک از آنان یک کودک را در حمایت خود قرار داده تا گزندی نبینند. نماییمزیاد مشاهده می

 .ها را بیابندی فرستد تا آنها مگردد، مأمورانی را به جستجوی آنابن زیاد که از فرار فرزندان مسلم آگاه می: روایت

 :پرده مجلس بیستم

 کودکان را در زندان( مأمور)عمور آوردن م

مأموری که . شکل را ناظریم که طفالن مسلم در سمت راست و زندانبان در سمت چپ قرار دارددر این صحنه، قابی مربع

هایی در گوشه سمت میله. استر کودکان ایستادهخودِ دارای پر در پشت سدهد، با لباس نظامی و کالهکودکان را تحویل می

 .راست متذکر محیط زندان هستند

 .گردندبه فرمان عبیدانهل، طفالن مسلم در زندان کوفه اسیر می: روایت

 :یکموپرده مجلس بیست

 خواب دیدن مشکور حضرت امیر را

اند، که سر بر زانوان امیر مؤمنان  نهادهحالیان درکودک. استسینه ایستادهبهدست( زندانبان)همان زندان مجلس قبل؛ مشکور 

 .ای از نور گرداگردِ سرِ حضرت امیر است و کودکان پایِ در، کُند و زنجیر دارندهاله. در خواب هستند

شود که این کودکان که او که متوجه می. استالمؤمنین بودهندان و شاید از شیعیان حضرت امیرمشکور از ارادتم: روایت

 .شاید این خواب تجلی ذهن درگیر وی باشد. شودند، دچار عذاب وجدان میهست

 :ودومپرده مجلس بیست

 نجات دادن از زندان

است و ها را از رندان رها ساختهینیم که با دو دست در حال بدرقه کودکان است که آنبدر بیرون از زندان، مشکور را می

ا القا ـپناهیشان را به مدارند، بیدیگر گذاشته و دست در گردن هم ـسر یککه سر بر حالیدر ،ابـکودکان در سمت چپ ق

 .نمایندمی

 .ولی جایی برای رفتن ندارند ،آنها آزادند. نمایدا غلبه وجدان، کودکان را آزاد میور با شناختن کودکان و بمشک: روایت
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 :سوموپرده مجلس بیست

 (شط)طفالن لب شت 

زن که . نماییم که در صحبت با زنی چادرپوش هستنده و در نخلستانی دو کودک را مشاهده میدر کنار رود در خارج از کوف

رای برداشتن آب آمده ـکند که بان میـایش دارد که نمایـشود، ظرف آبی در پیش پاالی سرش کلمه کنیز دیده میـدر ب

 .بینداست که طفالن مسلم را میبوده

وی از سر . بیندها را میمذهب آنروند که کنیزی شیعهز کوفه در پای درختی به خواب میکودکان در نخلستانِ خارج ا: روایت

 .بردارادت و دلسوزی و با اصرار، ایشان را به خانه می

 :چهارموپرده مجلس بیست

 خانه حارث

ت قاب، حارث را پشت در اتاق و در سمت راس. کودکان در اتاقی در خواب هستند/ صحنه دارای ترکیبی گرم و جذاب است

ای قرمز در پرده. بینیم که در لباس دژخیمان و اشقیاست و با همسر خود و کنیز در حال صحبت استنشسته بر صندلی می

 .استای جمع شدهقاب درِ اتاق به گوشه

ولی حارث هیچ  کمیل از یاران با وفای امیر مؤمنان بوده است،. است که حارث، برادر کمیل بن زیاد نخعی استآمده: روایت

 .رنگ و بویی از برادر ندارد

 :پنجموپرده مجلس بیست

 زن حارث و کنیز

زن . استحارث شمعی با پایه در دست، بر باالی سر ایشان زانو زده. صحنه همان اتاقی است که کودکان در خواب هستند

است و  کتابی در دست دارد که ستهدر کنارش، کنیز نش. گریدحارث پوشیده در چادر، دست بر دیدگان دارد؛ گویی می

 .انگار هر دو سعی دارند تا به واسطه زاری و وساطت قرآن، حارث را از فکری که در سر دارد منصرف سازند. احتماال قرآن است

 .حارث که شاید از عُمّال ابن زیاد است و یا به طمع جایزه، قصد دارد تا کودکان را تحویل ابن زیاد دهد :روایت

 :ششموجلس بیستپرده م

 حارث

ایشان زانو بر زمین . کشده دنبال میاست و در پی اسب بحارث در هیبت اشقیا، سوار بر اسبی سیاه، کودکان را دست بسته

 .فضا نخلستانی است کنار شط. نگرند، معصومانه وی را میاند و بدون عبا و عمامهزده

ها را به شهادت گیرد آنن کودکان به ابن زیاد، تصمیم میتحویل داد او به جای زنده. گیردحارث تصمیم دیگری می: روایت

 .ای بیشترخدمتی و اخذ جایزهدکان را به دربار ابن زیاد ببرد؛ شاید برای خوشکو برساند و سرِ
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 :هفتموپرده مجلس بیست

 حارث

ساقی که به دست چپ بسته است  خنجری در دست راست دارد و آن را با است،چپ قاب ، حارث بر زمین زانو زده در سمت

اسب حارث در . نگرنداند و به حارث میها را همانند دعا در مقابل گرفتهاند، دستدو کودک در مقابل او ایستاده. یدتیز می نما

 . معترض حارث است شاید اسب نیز است؛و یک دست خود را باال نگاه داشتهپشت سر طفالن است 

کنند که گردند، از او تقاضا میخواهند که این کار را نکند؛ ولی وقتی با مخالفت او روبرو میکودکان از حارث می :روایت

 .رخصت دهد تا نماز بخوانند و طلب مغفرت کنند

 :هشتموپرده مجلس بیست

 حارث -طفالن مسلم 

است، قرار داده، موهای وی زدهکه زانو زده و پای چپ خود را روی پای کودک که با دستانِ از پشت بسته، زانو حارث در حالی

ا دامن جاری شده و چشمانش با ـخون وی ت. استوم وی را بریدهـر گلوی وی گذاشته و حلقـرا در دست دارد و خنجر ب

اره ـل، ایشان را نظـرار است آن را به چشم ببند؛ در مقابـبندی در دست که قا چشمـکودک دیگر ب. بندی بسته استچشم

 .کندمی

حارث پس از به شهادت رسانـدن . خواهند که ابتدا وی را بکشد تا شاهد قتل برادر نباشدهریک از کودکان از حارث می: روایت

شود که چنین میدهد تا به نزد ابن زیاد ببرد و اینای قـرار میاندازد و سرها را در کیسهها را در شط میایشان، بدن آن

 .پیوندندو به خیل شهدای کربال می رسندمیطفالن مسلم نیز همانند پدر به شهادت 

 :نهموپرده مجلس بیست

 حارث -ابن زیاد 

که دست بر زیر سر است و همان مرد قبلی در کنار تخت وی در حالیدربار ابن زیاد در دارالماره کوفه؛ وی بر تخت نشسته

قاب بر زمین زانو زده و سرهای کودکان را از حارث در میان . ای متعجب و در عین حال، خشمگین دارددارد، نشسته و چهره

 .استمأموری با سپر و نیزه در پشت سر وی ایستاده. استتوبره خود روی زمین انداخته

وی به جای جایزه، دستور قتل حارث را . نمایدگردد و شقاوت وی را نکوهش میابن زیاد از عمل حارث خشمگین می: روایت

زنند و در روایتی دیگر، ارث را در همان مکانی که کودکان مسلم را به شهادت رسانده، گردن میبه روایتی، ح. نمایدصادر می

 .زنندکنند و آتش میوی را بر دار می

 :امپرده مجلس سی

 آتش زدن حارث

 شاید سرانجام تمامی آنانی که جناب مسلم و. این قاب آخرین قاب این تابلو است؛ صحنه بردارکردن و آتش زدن حارث

 .را به شهادت رساندند( ع)طفالنش و همچنین موالیش امام حسین



 9911بهار . شماره یکم . دوره دوم                                                                                                      
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 شناسیایران                                                                                                                                            33

                                                                                                                     فصلنامه تخصصی دانشگاهی

 

از قالب چهارم، حارث با دستانی . استاز گوشه سمت چپ باالی قاب، دیرکی چوبین با چهار قالب به داخل قاب کشیده شده

ها ر است؛ چنانکه شعلهواست و در زیر پای وی و در مرکز قاب، آتشی شعلهاز پشت بسته شده، با طنابی به دار آویخته شده

اند و اند که برخی از آنان سپر به دست گرفتهدو ردیف سپاهی در چپ و راست آتش، صف کشیده. اندوی را در بر گرفته

دیوارها بیانگر این هستند . انددو دیوار در پشت سر هر صفحه پرسپکتیو صحنه را رعایت نموده. گر مرگ حارث هستندنظاره

 .استداراالماره به دار کشیده شدهکه حارث در داخل 

افکند و هم بدعهدی و او هم خود را به هـالکت می. رسدترین شکل به سزای عمـل ننگین خود میحـارث به فجیع: روایت

 .کشدهای دروغینش را به نمایش میوفایی عبیدانهل بن زیاد به وعدهبی

ای وجود دارد؛ از جمله تابلوی خانهر و همچنین دیگر نقاشان مکتب قهوهآثار مشابهی با این تابلو از خود نقاشِ اث: سخن آخر

 .انهل قوللر آقاسیدر شش پرده از خالق همین اثر و تابلویی با موضوعیت مسلم بن عقیل از فتح «مسلم بن عقیل»
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